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Ozialaj qC na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postypowania administracyjnego (tekstjednolity: Oz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1
i 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - 0 udostypnianiu infonnacji 0 srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania
na srodowisko (Oz. U. z 2016 r., poz.353)
zawiadamiam

ze na wniosek z dnia 31 maja 2016 roku zlozony przez Inwestora - Pana Zygmunta
Mikolajczyka zam. Lisewo 20, 09-100 Plonsk zostalo wszczyte postypowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiywziycia
polegajqcego na budowie studni gl~binowej dla potrzeb nawadniania gruntow na dzialce
nr ew. 1144 w miejscowosci Wroblewo-Osiedle (obr~b PGR Wroblewo) gmina Naruszewo.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej zobowiqzane Sq zapewnic
stronom czynny udzial w kazdym stadium postypowania, a przed wydaniem decyzji umozliwic
wypowiedzenie siy co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych zastrzezen.
Wobec powyzszego infonnujy, ze zainteresowane strony mogq zapoznac siy z aktami sprawy
w siedzibie Urzydu Gminy w Naruszewie, pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzydu (od
poniedzialku do piqtku, w godz. 800 - 1600) i wniesc ewentualne uwagi i wnioski, bqdz
zastrzezenia do zebranych w tej sprawie material6w.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stronq postypowaniajest kazdy, czyjego interesu prawnego lub
obowiqzku dotyczy postypowanie albo kto zqda czynnosci organu ze wzglydu na sw6j interes
prawny lub obowiqzek.
Zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiywziyc mogqcych znaCZqCO oddzialywac na srodowisko (Oz.U. z 2016 r.,
poz. 71) planowana inwestycja zaliczona zostala do przedsiywziyc mogqcych potencjalnie
znaCZqCO oddzialywac na srodowisko, dla kt6rych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze byc wymagane.
W zwiqzku z powyzszym na podstawie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 0 srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania
na srodowisko, tutejszy Organ wystqpi do Regionalnego Oyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych I w Ciechanowie oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w PIon sku 0 wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiywziycia na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby - 0 okreslenie zakresu raportu 0 oddzialywaniu przedsiywziycia
na srodowisko.
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